PRESTIŻOWE SPOTKANIA Z WIDOKIEM NA RYNEK

Szanowni Państwo.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty konferencyjnej Pałacu Bonerowskiego w Krakowie.
Pałac Bonerowski to jeden z najbardziej wyjątkowych obiektów Krakowa. Położony bezpośrednio przy
Rynku Głównym. Z reprezentacyjnych sal rozciąga się wspaniały widok na Sukiennice. Kościół
Mariacki i panoramę Rynku. Wnętrza Pałacu nawiązują do historii miasta, oraz zachowują to, co
najlepsze: splendor, przepych i ponadczasową elegancję.

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne: Królewską oraz Książęcą.
Są to komfortowo i stylowo urządzone pomieszczenia. Obie sale są klimatyzowane, posiadają dostęp do szybkiego,
bezprzewodowego internetu WI-FI, wyposażone są w rzutnik multimedialny, ekran oraz flipchart.
Dysponujemy również wysokiej klasy sprzętem audio w zestawie z mikrofonami bezprzowodowymi.
Aranżację sali oraz ustawienie stołów i krzeseł ustalamy indywidualnie wedle życzeń naszych Gości.

SALA KRÓLEWSKA

KLIMATYZACJA

ŚWIATŁO

ZACIEMNIENIE

INTERNET

POWIERZCHNIA

MULTIMEDIA

82 m2

Cena 700 zł*
do 4h
Cena 1200 zł*
wynajem
całodzienny
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SALA KSIĄŻĘCA

KLIMATYZACJA

ŚWIATŁO

ZACIEMNIENIE

INTERNET

POWIERZCHNIA

MULTIMEDIA

34 m2

cena od 500 zł*

-

24

10

-

24

*Powyższe ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

Dla Państwa wygody oferujemy pełną obsługę cateringową.
Przerwa kawowa w cenie 50 złotych za osobę.
Kolacje bufetowe proponujemy w wariancie 80 zł za osobę,
natomiast lunche i uroczyste kolacje serwowane Szefa
Kuchni Piotra Bernackiego proponujemy już od 160 zł za
osobę. W Pałacu do Państwa dyspozycji jest również
Restauracja Bonerowska Gourmet Steak & Fish,
która serwuje znakomite dania kuchni amerykańskiej
i światowej. Naszym specjałem są steki. Tylko najlepsza
wołowina gwarantuje niesamowite i niezapomniane
wrażenia kulinarne.

Po zakończonej konferencji zapraszamy Państwa do St’
John Jazz & Wine Club, który znajduje się w zabytkowych
podziemiach naszego Pałacu i pomieścić może do 100
osób. To znakomite miejsce dla nieformalnych spotkań
biznesowych i towarzyskich. To właśnie w tym miejscu
znajduje się najstarsza, średniowieczna część obiektu.
Można tutaj znaleźć portale mające ponad 600 lat.

Pałac Bonerowski***** posiada 16 niezwykłych i luksusowo
wyposażonych pokoi o powierzchni od 25 do 100 metrów
może pomieścić do 32 osób. Na ostatnim piętrze Goście
mogą skorzystać ze strefy spa, zamówić masaż, czy
odpocząć w naszych saunach.

To wszystko i wiele więcej możemy zapewnić naszym Gościom gwarantując, że każde z Państwa spotkań zostanie
przygotowane w sposób profesjonalny, elegancki i z klasą. Gwarantujemy Państwu pełną opiekę koordynatora, oraz
pomoc na każdym etapie przygotowań. Możemy zapewnić usługi konferansjera. Na życzenie organizujemy koncerty
Chopinowskie i jazzowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY
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